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Voorstel
In te s temmen met:
De IBU 2019.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de integrale begrotingsupdate 2019 (IBU) aan. De nota bevat een actualisatie
van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende jaar en de daaropvolgende jaren. Daarnaast worden in deze nota alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten uiteengezet. In deze IBU zijn de ontwikkelingen van de meicirculaire gemeentefonds
verwerkt. Deze IBU vormt echter ook de basis voor de begroting 2020, daarbij wordt uitgegaan
van de lasten in het sociaal domein die thans het meest realistisch geacht worden. De resultaten
van de verbeterde sturing zullen worden ingeboekt zodra deze gerealiseerd zijn. Het legt op deze
wijze de basis voor een reëel haalbare begroting.
Het college ligt op schema met het realiseren van circa 1000 nieuwbouw woningen. De verkoop
van gronden zal daarbij tot incidentele inkomsten leiden. Zodra er meer zekerheid is over de
financiële situatie ten aanzien van het sociaal domein en deze incidentele inkomsten zal naar de
verdere invulling van ambities van het college worden gekeken.
De financiële situatie zal vooralsnog tot onafwendbare moeilijke keuzes leiden. Daarbij blijft het
opstellen van een meerjarig sluitende begroting het uitgangspunt. De begroting 2020 zal week 38
naar de raad worden verzonden.
Financiële toelichting
In deze IBU zijn de aanvragen meerjarig verwerkt. De hieruit voortkomende cijfers vormen de
basis van de komende meerjarenbegroting 2020. Momenteel wordt gewerkt aan de maatregelen
om te komen tot een meerjarig sluitende begroting.
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Tot slot

\Vij stellen u voor de IBU 2019 vast te stellen. Daarmee stemt u in met de aangegeven
begrotingswijzigingen en stelt u de kredieten beschikbaar.

L.M.B.e. Kroon
burgemees ter

Bijlagen:
1. Conceptraadsbesluit
2. IBU 2019
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